
 برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران
 :مقدمه 
با توجه به اهميت سالمت مادران ارتقاي كيفي خدمات بارويكرد شناسايي زودرس مادران در معرض خطر و پر خطر و ارجاع به موقـع آنـان،    

خدمات معمول و ويـژه مراقبـت مـادران در مقـاطع     مجموعه مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران حاوي استاندارد هاي . مي باشد ضروري
پس از زايمان بوده و در بخشي از كوريكولوم  آموزشي پزشكان عمومي و ماماها در نظام آموزشي نيز مورد استفاده  پيش از بارداري، بارداري و

مي باشد كه بـر اهميـت آن مـي     اجع قانوني نيزاين مجموعه در واقع دستورالعمل هاي مكتوب برنامه بوده و قابل استناد در مر. قرار مي گيرد
 .افزايد

 :هدف كلي 

 كاهش مورتاليتي و موربيديتي خانم ها در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان -

 :اهداف اختصاصي
 ارتقاي سالمت خانم ها در دوران پيش از بارداري حفظ و •

 ارتقاي سالمت خانم ها در دوران بارداري حفظ و •

 ارتقاي سالمت خانم ها در دوران پس از زايمان حفظ و •

 :اين برنامه شامل
 مراقبت هاي پيش از بارداري  
 مراقبت هاي دوران بارداري 
 مراقبت هاي دوران پس از زايمان 

 :مراقبت هاي پيش از بارداري
مي تواند در دوران بارداري  هدف از اجراي اين برنامه بررسي سالمت بانوان قبل از ورود به دوران بارداري وشناسايي بيماري هاي زمينه اي كه -

تخصصـي  سالمت مادر وجنين را به خطر اندازد مي باشد ولذا پس از تشكيل پرونده وانجام اقدامات اوليه ودر صـورت لـزوم ارجـاع بـه سـطح      
 . وضعيت سالمتي شان در هنگام ورود به دوران بارداري تعيين مي شود وساير اقدامات الزم تكليف خانم ها جهت اقدام به بارداري و

 :گروه هدف اين مراقبت ها خانم هايي هستند كه
 .قطع كنندد نبه قصد بارداري، روش پيشگيري از بارداري خود را قطع كرده يا مي خواهخانم هاي  كه ) الف -
 . و قصد بارداري دارند خانم هايي كه با تست بارداري منفي مراجعه كرده اند) ب -
تمايـل بـه بـارداري در     براي اولين بار براي دريافت روش پيشگيري مراجعه كرده انـد و  خانم هايي كه از هيچ روشي استفاده نمي كنند و) ج -

 . آينده دارند

 :مراقبت هاي دوران بارداري -
دوران بارداري عبارتسـت از زمـان تشـكيل سـلول     . اجراي اين برنامه حفظ و ارتقاي سالمت خانم ها در دوران بارداري است هدف از 

خانم ها ممكـن اسـت بـا تـاخير شـروع      . هفته پيش بيني مي شود 42تا  40تخم تا زمان شروع دردهاي زايماني كه به طور معمول 
 . ايندقاعدگي و يا تست مثبت بارداري مراجعه نم

 .بار مراقبت در هفته هاي مشخص بارداري مي باشد 8اين برنامه شامل ارايه  
 مراقبت هاي دوران پس از زايمان

 6سـاعت اول تـا    6ايـن دوران از  . هدف از اجراي اين برنامه حفظ وارتقاي سطح سالمت خانم ها در دوران پس از زايمان مي باشـد   
 . پس از زايمان مي باشدهفته 

برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران جهت كليه ارائه دهندگان خدمات سـالمت مـادران از راهنماهـا يـا بوكلـت چـارت        در  
 .مربوطه استفاده مي گردد


